Zápis ze zasedání SR GCA č.2/2021
ze dne 8.3.2021

Přítomni:

JUDr.J.Kovář, Ing. J. Sedláček, Ing. M. Hlaváč, Mgr.R.Vrbka, Ing. R. Varta,
paní V. Kozáková

6

Omluveni:

Ing.M.Kučerka

1

1. Kontrola úkolů:

1.1.

JUDr.J.Kovář a Ing. J.Sedláček jako statutární orgán Valné hromady GCA 2021 konstatovali, že na Valné hromadě
hlasovalo per rollam 142 členů GCA s hlasovacím právem. Kvórum pro hlasování na VH GCA 2021 bylo
k 17.2.2021 76 hlasů.
Statutární orgán Valné hromady provedl vyhodnocení výsledků hlasování VH GCA per rollam a provedl zápis o
vyhodnocení výsledků hlasování.
Statutární orgán Valné hromady konstatoval, že Valná hromada GCA schválila zprávu o hospodaření za rok 2020
a rozpočet GCA pro rok 2021.
Zápis z hlasování, jednací řád pro hlasování per rollam, výsledky hospodaření za rok 2020 a rozpočet GCA pro rok
2021 jsou umístěny na webu klubu v sekci Valná hromada 2021.
Hlasovací lístky jsou 2x zkontrolovány, orazítkovány a uloženy v klubovém archivu. Elektronická podoba hlasování
je zálohována a uložena na sekretariátu klubu.
Hlasování - výsledky hospodaření 2020:
PRO: 139
PROTI: 1
ZDRŽEL SE: 2
Hlasování - rozpočet GCA pro rok 2021:
PRO: 129
PROTI: 7
ZDRŽEL SE: 5
Hlasovací lístek pod ev.č.:22- hlasování pouze pro usnesení č.:1.
Odpovídá: JUDr.J.Kovář, Ing.J.Sedláček, M.Svobodová
Termín: 13.3.2021

1.2.

SR GCA jednohlasně schválila změnu termínu úhrady ročních poplatků GCA pro rok 2021 do 15.4.2021.
SR GCA ukládá sekretáři GCA rozeslat členům klubu dopis o úhradě ročních poplatků. V dopisu bude uveden i QR
kód pro zjednodušení platby.
Odpovídá: M.Svobodová
Termín: 13.3.2021

1.3.

Ing. M.Hlaváč informoval, že na ČGF je již spuštěna možnost stahování elektronických karet ČGF. V souvislosti
s tímto je třeba vyřešit jakým způsobem budou označeny karty pro veřejné členy a také jakým způsobem a od
kterého data budou probíhat blokace členů s neuhrazeným ročním poplatkem.
Odpovídá: M.Svobodová, Ing.M.Hlaváč
Termín:29.3.2021

1.4.

Marta Svobodová informovala členy SR o platnosti registrace ochranné známky loga klubu. Registrace loga klubu
je platná do 26.8.2024 a před jejím vypršením přijde od správce Kania- Sedlák upozornění na ukončení platnosti
registrace.

1.5.

SR GCA rozhodla, že bude vyhlášena soutěž o návrh designu trička pro reprezentační družstva GCA.
Kritéria soutěže budou upřesněna při vyhlášení soutěže.
Odpovídá: Ing. M. Kučerka
Termín:29.3.2021

1.6.

Ing.M.Hlaváč informoval SR o tom jak bude probíhat Školní golf v letošním roce. Od vedení projektu dostal
informaci, že pokud nebude možnost trénovat venku mohli by probíhat online cvičení. Pan Hlaváč bude situaci
kolem Školního golfu sledovat a bude SR průběžně informovat.
Odpovídá: Ing.M.Hlaváč

1.7.

Ing.J.Sedláček informoval o přípravách TCM na letošní rok. Irena Sovadinová připraví novou přihlášku do TCM a
rozešle všem členům klubu do 18 let. Do konce března předloží paní Sovadinová seznam dětí, které budou
zařazeny do TCM GCA.
Odpovídá:Ing.J.Sedláček, paní Irena Sovadinová
Termín:29.3.2021

1.8.

Pan Jakub Kovář oznámil SR GCA, že z časových důvodů už bohužel nemůže zastávat funkci kapitána 1. ligy
mužů.
Ing.J.Sedláček poděkoval panu Kovářovi za dosavadní dobrou práci a poté navrhl kapitány týmů pro rok 2021.
1.liga muži – pan Jaromír Černý jun.
Extraliga ženy - paní Irena Nebeská
SR GCA jednohlasně schválila kapitány týmů.

1.9.

SR GCA jednohlasně schválila uhrazení poplatku 71.000Kč za přihlášky do soutěží družstev GCA.
Odpovídá: Ing.J.Sedláček
Termín:10.3.2021

1.10.

JUDr.J.Kovář přednesl žádost členky klubu Moniky Haufové o změnu domovského členství v GCA na nedomovské.
Proběhla diskuse kde Ing. Sedláček informoval o schůzce, která proběhla na podzim a zúčastnila se ji maminka
Moniky Haufové, paní Kozáková, pan Varta a pan Sedláček. Na schůzce se nepodařilo dohodnout řešení.
JUDr.J.Kovář navrhl vyhovět žádosti.
Paní Kozáková souhlasí s návrhem vyhovět žádosti, ale uvádí, že SR by měla znát důvody proč hráči z klubu
odchází. Dále paní Kozáková navrhla, aby se vedoucí TCM paní Irena Sovadinová zúčastnila zasedání SR a
vysvětlila situaci v TCM.
SR GCA jednohlasně schválila povolení změny z domovského na nedomovské členství Monice Haufové.
Odpovídá:M.Svobdová
Termín:8.3.2021

1.11.

Paní V.Kozáková navrhla zrevidovat Interní směrnici náhrady 2020. JUDr.J.Kovář informoval, že revize směrnice
by měla proběhnout, až po vyhodnocení počtu členů TCM.

1.12.

Mgr.R.Vrbka odešle členům SR návrh smlouvy o využívaní klubového zázemí mezi GCA a Austrelitz Golf. Po
schválení smlouvy předá Mgr.R.Vrbka podepsnou smlouvu JUDr.J.Kovářovi k podpisu a založení na sekretariát.
Odpovídá: Mgr.R.Vrbka, JUDr.J.Kovář
Termín: 29.3.2021

2.Různé:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Mgr. R.Vrbka se dotázal Ing.J.Sedláčka na inflační doložku u smlouvy s G.I.A. a upozornil na zvyšující se
částku, která je díky inflaci hrazena G.I.A.
Ing.R.Varta upozornil na termíny ve smlouvě s G.I.A. a zeptal se na možnost vyjmutí poplatků, (které hradí GCA
ČGF) z celkové částky příjmů GCA ze které se hradí % část vůči G.I.A. a „hotelu“.
Ing. J.Sedláček odpověděl, že není možné vyjímat určité částky ze smlouvy a také, že smlouva je vypověditelná.
JUDr.J.Kovář řekl, že pokud bude chtít někdo jednat o změnách smlouvy s G.I.A. mohou být podány návrhy,
které budou předány příští Valné hromadě klubu k projednání.
Sekretář klubu ve spolupráci s Ing.R.Vartou a Ing.M.Hlaváčem zjistí výši ročních poplatků na okolních hřištích a
to v souvislosti s možností navýšení ročních poplatků v příštím roce.

Místo: Slavkov u Brna
Zpracovala: Marta Svobodová
Dne:29.3.2021 ve 14.30 hod.
Za SR GCA:

………………………………………………
Prezident GCA JUDr.J.Kovář

